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Jastrebarsko, 7. listopada 2016. 

ZAPISNIK 

 

s 12. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, 

održane 7. listopada 2016. godine, u 19,15 u Gradskoj vijećnici,  Strossmayerov trg 13, Jastrebarsko. 

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Željko Banjavčić, Leopold Haramija i Željko Gregorić. 

 

OPRAVDANO NENAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Petra Pernar i Ivan Rubinić.  

 

NAZOČNA GOŠĆA: Željka Kovačić, predsjednica Gradskog vijeća 

 

OSTALI NAZOČNI: Maja Lovretin, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i mjesnu 

samoupravu i financije i Zdravko Režek, voditelj Odsjeka, Irena Strmečki Šlat, pročelnica Upravnog 

odjela za imovinsko-pravne poslove…; Irena Kozlina Beg, viša referentica za opće i kadrovske 

poslove i javnu nabavu.  

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Željko Banjavčić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i konstatira da je sjednici nazočno troje od 

petero članova Odbora te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Za današnju sjednicu predlaže 

sljedeći 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa potpore poljoprivredi i 

ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2016.-2020. godinu, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog 

dobra (izgradnja cesta u GZ Jalševac u Jastrebarskom) 

4. Razno. 

 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 11. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik s 11. sjednice Odbora za poljoprivredu, 

gospodarstvo i turizam. 



 

Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2016.-2020. godinu 

Željko Banjavčić poziva Zdravka Režeka da obrazloži Prijedlog Programa. 

Zdravko Režek usmeno obrazlaže Prijedlog Programa. 

 Otvorena je rasprava. 

Željko Gregorić konstatira da je Prijedlog Programa napravljen u skladu s uredbama, transparentno i 

onako kako i Županija provodi i pohvaljuje da se uskladilo. Nije optimista glede potpora. Zašto je prag 

za modernizaciju spušten? Želi da se što više poljoprivrednika javi. 

Zdravko Režek kazao je da je točno da je program usuglašen sa Županijom, a što se tiče limita naša 

realnost je jedno a želje su drugo. 

Željko Banjavčić kazao je da je ovo stimulans za sitna ulaganja, a destimulativno za veća. Prije je 

bilo financiranje po čokotu ili stablu, ovo ne izgleda tako i to je problem. Izražava nezadovoljstvo. 

Zdravko Režek odgovara da se gleda s perspektive kapitalnog ulaganja, gleda se kao na primjer 

sadnja pola hektara zemljišta. Veće investicije idu na mjere ruralnog razvoja. U razdoblju u kojem je 

na snazi, Program se može mijenjati tri puta, tako je zakonom dozvoljeno. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2016.-

2020. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju 

Grada Jastrebarskog za 2016.-2020. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa 

javnog dobra (izgradnja cesta u GZ Jalševac u Jastrebarskom) 

Željko Banjavčić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, radi se o javnom dobru na trasi 

projektiranih prometnica. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (izgradnja cesta u GZ Jalševac u 

Jastrebarskom) daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (izgradnja 

cesta u GZ Jalševac u Jastrebarskom) te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 4.) Razno 

/// 

 

Dovršeno u 19:45 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Željko Banjavčić 

 


